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Efeito da adição dietética de óleo de soja na composição corporal e na reprodução 
de garanhões

Effect of dietary addition of soybean oil on body composition and reproduction of stallions
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização dos óleos vegetais na dieta de equinos se
dá como complemento energético aos carboidratos,
visto que eles se apresentam como fontes de energia
prontamente disponíveis para o consumo. Além disso,
o colesterol presente, tem papel fundamental na
estabilidade da bicamada fosfolipídica de células
espermáticas reduzindo os danos pelo choque frio. O
colesterol também é precursor dos hormônios
esteroides, como a testosterona e o estrógeno,
fundamentais para a espermatogênese e para a libido
de machos equinos.

Sendo assim, a adição dietética de óleo de soja em
garanhões proporcionou aumento de gordura
subcutânea que pode refletir melhoria da condição
corporal, mas nas condições do estudo não surtiu efeito
sobre a qualidade do sêmen criopreservado, sobre a
libido e sobre o volume testicular destes reprodutores.
Mais estudos dose-resposta e tempo-resposta são
necessários para melhor avaliar o efeito do óleo de soja
nos parâmetros reprodutivos de garanhões.

Figura 2: Esquema sobre a metodologia de coleta de dados de
biometria testicular e gordura subcutânea
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Adição diária de 168,5 ml 
de Óleo de Soja 

juntamente com a ração 
por 10 semanas

Avaliação da libido:
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Ejaculação e Descida.
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Volume testicular
VT= 0,5233 x LT x CT x AT

Para as variáveis referentes ao parâmetros de cinética
espermática, libido e volume testicular não houve
diferença significativa entre os períodos pré e pós-
adição dietética de óleo. Já em todos os três pontos de
avaliação de gordura subcutânea houve diferença
estatística (p<0,05) antes da suplementação (P1: 0.65 ±
0.03; P2: 1.07 ± 0.05; P3: 0.94 ± 0.04) e após a
suplementação com óleo de soja (P1: 0.8 ± 0.01; P2:
1.49 ± 0.06; P3: 1.23 ± 0.05). Os resultados sugerem o
aumento da camada de gordura subcutânea em
equinos com a adição dietética de óleo de soja, no
entanto não indicaram uma mudança nos parâmetros
reprodutivos quanto a congelabilidade de sêmen, libido
e volume testicular.

OBJETIVOS

Nesse sentido, os objetivos do presente estudo foram
avaliar os efeitos da inclusão de óleo de soja na dieta
de garanhões, sobre a composição corporal (espessura
de gordura subcutânea) e parâmetros reprodutivos
(volume testicular, libido e congelabilidade do sêmen).

Figura 1: Esquema sobre a metodologia de coleta de dados
seminais.

Tabela 1: Médias das mensurações da gordura subcutânea dos
animais por região, nos períodos pré-adição dietética de óleo
de soja (PRÉ) e pós-adição dietética de óleo de soja (PÓS).

Tratamento P1 (cm) P2 (cm) P3 (cm)

PRÉ 0.65±0.03 a 1.07±0.05 a 0.94±0.04 a

PÓS 0.80±0.01 b 1.49±0.06 b 1.23±0.05 b

*Letras diferentes indicam diferenças estatísticas (P<0.05) para a mesma coluna


